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ΠΗΓΕΣ
Η Εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση, 1821-1827

Τεκμηριωτικά κείμενα, τόμοι Α’-Β’
έρευνα-παρουσίαση: Δαυίδ Αντωνίου
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2002
ISBN 960-560-049-8 [set]
τόμος Α’: 1821-1825, σ. 674, ISBN 960-560-050-1
τόμος Β’: 1826-1827, σ. 454, ISBN 960-560-051-Χ

Το δίτομο αυτό έργο φωτίζει μια σχετικά άγνωστη αλλά καίρια πτυχή της Επανάστασης του 1821, την εκπαίδευση. Περιλαμβάνει εισαγωγικό-εκδοτικό σημείωμα, τις
πηγές εντοπισμού των σχετικών εγγράφων, τα ίδια τα έγγραφα κατά χρονολογική
σειρά, καθώς και κατάλογο ομοιοτύπων και κειμένων, λεξιλόγιο, ευρετήριο, βιβλιογραφία, παραρτήματα και κείμενα συμπερασμάτων. Μέσα από τα έγγραφα που
παρουσιάζονται και σχολιάζονται, προκύπτει ότι η μόρφωση της νέας γενιάς αποτέλεσε προτεραιότητα, τόσο της επαναστατικής πολιτείας και της κεντρικής διοίκησης, όσο και της τοπικής κοινωνίας, πλούσιων ιδιωτών, αλλά και ελληνικών και
ξένων εταιρειών, που συνέδραμαν για την επιτυχία του Αγώνα της ελληνικής εθνεγερσίας.
35 € ο τόμος

Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα Σωζόμενα

επιστημονική επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2001
τόμοι Α’-Ε’
ISBN 960-560-036-6 [set]

Πρόκειται για σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία, στην οποία παρουσιάζεται συνολικά το γνωστό έργο του Ρήγα, τα πρωτότυπα κείμενά του και οι μεταφράσεις τους.
Τα κείμενα προλογίζουν και επιμελούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες, που εξετάζουν το έργο με τα σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ιστορικότητας των κειμένων. Το έργο αποτελεί θεμελιώδη πηγή για τη
μελέτη και την έρευνα των νεοελληνικών πραγμάτων. Οι τόμοι συμπληρώνονται με
εικονογράφηση, γλωσσάριο και ευρετήριο.
τόμος Α’: Σχολείον των Ντελικάτων Εραστών
εισ.-επιμ.-σχόλ.: Παναγιώτης Σ. Πίστας
σ. 315, ISBN 960-560-031-5
τόμος Β’: Φυσικής Απάνθισμα διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας
εισ.-επιμ.-σχόλ.: Κώστας Θ. Πέτσιος
σ. 310, ISBN 960-560-032-3
τόμος Γ’: Ο Ηθικός Τρίπους
εισ.: Άννα Ταμπάκη, φιλ. επιμ.: Ines Di Salvo
σ. 231, ISBN 960-560-033-1
τόμος Δ’: Νέος Ανάχαρσις
εισ.-επιμ.-σχόλ.: Άννα Ταμπάκη
σ. 386, ISBN 960-560-034-Χ
τόμος Ε’: Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας,
των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας
εισ.-επιμ.-σχόλ.: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
σ. 187, ISBN 960-560-035-8
20 € ο τόμος (80 € οι 5 τόμοι)

1

ΠΗΓΕΣ
Ρήγα Βελεστινλή, Απάνθισμα Κειμένων
επιλογή κειμένων: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, σ. 158
ISBN 960-560-013-7

Στο βιβλίο αυτό ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης επιχειρεί τη σταχυολόγηση
ενδεικτικών κειμένων από το σύνολο του έργου του Ρήγα Βελεστινλή. Η έκδοση έχει
σκοπό την ανάδειξη της σκέψης και του λόγου του Ρήγα. Παράλληλα, επιχειρεί να
προσφέρει τα πρώτα εναύσματα για μια ουσιαστικότερη γνωριμία με το έργο του
πρωτοπόρου στοχαστή της δημοκρατικής παράδοσης στα Βαλκάνια και πρωτεργάτη της ελληνικής εθνεγερσίας.
10 €

Διονύσιος Σολωμός. Ανθολόγιο θεμάτων
της σολωμικής ποίησης

εισαγωγή-σχόλια: Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος
ανθολόγηση: Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Κωνσταντίνα Χαλιάσου, Αθανάσιος Ζήσης
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, σ. 205
ΙSBN 960-560-015-3
Στην έκδοση αυτή ο καθηγητής Ερατοσθένης Καψωμένος δεν παραδίδει μια κλασική
ανθολογία, αλλά επιχειρεί μια πρωτότυπη, ποσοτική προσέγγιση της σολωμικής
ποίησης. Φιλοδοξεί να συγκεντρώσει, να ομαδοποιήσει και να αναδείξει τα πιο
χαρακτηριστικά θέματα που διατρέχουν την τέχνη του εθνικού μας ποιητή. Οι δύο
κεντρικές ενότητες του Ανθολογίου είναι από τη μία η Φύση και ο Πολιτισμός, και
από την άλλη το Άτομο και η Κοινωνία.
10 €

Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος

Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, σ. 48
Έκδοση υπό μορφή ανεξαρτήτων λευκωμάτων στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά,
πάντοτε με το αρχαίο κείμενο αντικριστά
ISBN 960-560-011-0 (γερμανικά)
ISBN 960-560-010-2 (γαλλικά)
Ο Επιτάφιος του Περικλέους θεωρείται το κλασικό κείμενο που υμνεί τη Δημοκρατία. Η έκδοση σχεδιάστηκε ειδικά για τη Βουλή των Ελλήνων και περιλαμβάνει το
πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τον καλλιτεχνικό
σχεδιασμό της έκδοσης υπογράφει ο ζωγράφος, χαράκτης και πρώην πρύτανης της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Γιάννης Ν. Παπαδάκης, που εμπνεύστηκε από τη
ζωφόρο του Παρθενώνα. Τη φιλολογική επιμέλεια του λευκώματος είχε ο ομότιμος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Φάνης Ι. Κακριδής.
10 €

2

ΠΗΓΕΣ
Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, β' έκδοση, Αθήνα 2008, σ. 108
(αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά)
ISBN 978-960-6757-09-09
Ο Επιτάφιος του Περικλέους θεωρείται το κλασικό κείμενο που υμνεί τη Δημοκρατία. Αυτή η έκδοση σχεδιάστηκε για το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και παραθέτει το πρωτότυπο κείμενο αντικριστά με τη μετάφραση του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθώς και αγγλική και γαλλική
μετάφραση επιφανών ειδικών (C.F. Smith, Jacqueline de Romilly). Τον καλλιτεχνικό
σχεδιασμό της έκδοσης υπογράφει ο ζωγράφος, χαράκτης και πρώην πρύτανης της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Γιάννης Ν. Παπαδάκης, που εμπνεύστηκε από τη
ζωφόρο του Παρθενώνα. Τη φιλολογική επιμέλεια είχε ο ομότιμος καθηγητής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Φάνης Ι. Κακριδής.
8€

Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων

επιμέλεια: Αλίκη Νικηφόρου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 912
ISBN 978-960-88397-7-9 (ελληνικά)
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 684
ISBN 978-960-6757-53-2 (αγγλικά)

Η έκδοση περιλαμβάνει έντυπες εκδόσεις και χειρόγραφα των συνταγματικών κειμένων των Ιονίων Νήσων (1799, 1800 & 1803, 1817) στα ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά,
γαλλικά και οθωμανικά. Η ανάδειξη του συνόλου του επτανησιακού συνταγματικού
λόγου συνδυάζεται με την απόδοσή του στα ελληνικά καθώς και σχολιασμό από
ιστορικούς και συνταγματολόγους. Προσδοκία της έκδοσης είναι η ανίχνευση όλων
των δυνάμεων που συνέβαλαν στη διατύπωση του συνταγματικού αυτού λόγου, με
στόχο τη συμβολή στην περαιτέρω προώθηση του επιστημονικού διαλόγου σε
θέματα επτανησιακής, ελληνικής, ευρωπαϊκής και οθωμανικής ιστορίας.
40 € (ελληνικα)
40 € (αγγλικά)

Συνταγματικά Κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου
επιμέλεια: Σοφία Ν. Λαΐου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013, σ. 552
ISBN 978-960-6757-83-9

Ο τόμος συνιστά μελέτη των πολιτειακών θεσμών όπως αυτοί αναπτύχθηκαν στην
Ηγεμονία Σάμου (1834-1912) με βάση τα παραχωρημένα από την Υψηλή Πύλη
συνταγματικά κείμενα. Στην έκδοση των συνταγματικών και άλλων –σχετικών με
την οργάνωση των θεσμών της Ηγεμονίας της Σάμου– κειμένων αποτυπώνεται η
πολιτική διελκυστίνδα μεταξύ των φιλελεύθερων επιδιώξεων των Σαμίων και των
ορίων που έθετε το οθωμανικό κράτος, σε μια εποχή εκσυγχρονιστικών πειραματισμών και μερικής φιλελευθεροποίησής του (Τανζιμάτ).
40 €

3

ΠΗΓΕΣ
Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως

επιμέλεια: Βασίλης Κρεμμυδάς
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007
τόμοι Α’-Δ’, σ. 1566 και εισαγωγικός τόμος, σ. 338
ISBN 978-960-89284-6-6 [set]

Πρόκειται για φωτοαναστατική ανατύπωση των τεσσάρων τόμων της γ’ έκδοσης
(1888) του έργου του Σπυρίδωνος Τρικούπη, έργο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση της εικόνας των γεγονότων της εθνικής παλιγγενεσίας που έχουμε
σήμερα.
Η έκδοση συνοδεύεται από εισαγωγικό τόμο του ειδικού ερευνητή του θέματος ομότιμου καθηγητή Βασίλη Κρεμμυδά, ο οποίος προσεγγίζει το έργο του Τρικούπη μέσα
από την οπτική της σύγχρονης ιστοριογραφίας.
80 € οι 5 τόμοι

Γεωργίου Φίνλεϋ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως

μετάφραση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
επιμέλεια: Άγγελος Μαντάς
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 990
ISBN 978-960-6757-05-1 [set]
τόμος Α’, σ. 537, ISBN 978-960-6757-06-8
τόμος Β’, σ. 453, ISBN 978-960-6757-12-9

Πρόκειται για την έκδοση του δίτομου έργου του George Finlay, History of Greek
Revolution σε μετάφραση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η οποία παρέμεινε ανέκδοτη για έναν αιώνα. Ο σκοπός αυτής της έκδοσης είναι διττός: να τιμήσει τον
Άγγλο φιλέλληνα και ιστορικό, που εγκατέλειψε την πατρίδα του για χάρη του
Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία, αλλά και το μεγάλο πνευματικό άνθρωπο της
χώρας μας Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που μετέφρασε το έργο με ακρίβεια και
ευσυνειδησία, παρά τις αντιρρήσεις που είχε για κάποιες θέσεις του Φίνλεϋ.
Τη φιλολογική επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Άγγελος Μαντάς.
20 € ο τόμος

Το ανέκδοτο ημερολόγιο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου,
Μόναχο - Βερολίνο (1834-1837)

επιστημονική επιμέλεια: Χρήστος Λούκος
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2011, σ. 360
ISBN Ιδρύματος 978-960-6757-49-5
ISBN Μουσείου 978-960-476-091-6

Πρόκειται για την έκδοση του «Ημερολογίου» του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου
κατά την περίοδο 1834-1837 στην οποία υπηρετούσε ως διπλωματικός αντιπρόσωπος του Ελληνικού βασιλείου διαπιστευμένος στο Μόναχο και το Βερολίνο. Εκτός
από τη συστηματική καταγραφή των επαφών με ξένους διπλωμάτες, εκφέρονται
κρίσεις για πρόσωπα και καταστάσεις, ενώ αποτυπώνονται και οι απόψεις του
συγγραφέα για γενικότερα θέματα της ελληνικής και της διεθνούς πολιτικής.
16 €
4

ΠΗΓΕΣ
Ο Ιερεμίας Μπένθαμ και η Ελληνική Επανάσταση

επιστημονική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 260
ISBN 978-960-6757-58-7

Πρόκειται για μελέτη της σχέσης του σπουδαίου Βρετανού φιλοσόφου και νομομαθούς Ιερεμία Μπένθαμ με τις πρώτες ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις και το
Σύνταγμα της Επιδαύρου. Ύστερα από πρόσκληση Ελλήνων ιθυνόντων, ο Μπένθαμ
παρενέβη στα ελληνικά πράγματα στέλνοντας δοκίμια και επιστολές με στόχο την
προσαρμογή του ελληνικού Συντάγματος, έτσι ώστε το νεοσύστατο πολίτευμα να
μην διολισθήσει σε μια μορφή αυταρχικής κυριαρχίας των αιρετών αρχόντων πάνω
στους πολίτες.
20 €

Θάλειας Φλωρά-Καραβία,
Εντυπώσεις από τον πόλεμο του 1912-1913: Μακεδονία -Ήπειρος

εισαγωγή: Δέσποινα Τσούργιαννη
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 260
ISBN 978-960-6757-59-4

Πρόκειται για φωτοαναστατική ανατύπωση του βιβλίου της ζωγράφου Θάλειας
Φλωρά-Καραβία, η οποία ακολούθησε τον ελληνικό στρατό στην πορεία του κατά
τους Βαλκανικούς Πολέμους, καταγράφοντας με σχέδια και κείμενα τις εντυπώσεις
της. Η έκδοση συμπληρώνεται με εκτενές εισαγωγικό κείμενο της ιστορικού της
τέχνης Δέσποινας Τσούργιαννη με πληροφορίες για το έργο της ζωγράφου αλλά και
το ίδιο το βιβλίο.
18 €

Αλέξανδρου Δ. Αλεξανδράκη,Έτσι πολεμούσαμε 1940-41
εισαγωγή: Δημήτρης Παυλόπουλος
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2016, σ. 262
ISBN 978-618-5154-06-6

Πρόκειται για φωτοαναστατική ανατύπωση του λευκώματος του ζωγράφου
Αλέξανδρου Αλεξανδράκη, ο οποίος έλαβε μέρος στον Ελληνινο-ιταλικό Πόλεμο στο
αλβανικό μέτωπο ως δεκανέας πυροβολητής, καταγράφοντας με τα “σύνεργά” του
ό,τι έβλεπε σε οποιοδήποτε καμμάτι χαρτί. Την έκδοση συμπληρώνει εισαγωγικό
κείμενο του ιστορικού της τέχνης Δημήτρη Παυλόπουλου με πληροφορίες για το
έργο του ζωγράφου αλλά και το ίδιο το βιβλίο.
18 €

5

ΠΗΓΕΣ
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Στη σειρά αυτή εκδίδονται σημαντικές ομιλίες πολιτικών προσωπικοτήτων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, με πρωταρχικό κριτήριο το περιεχόμενο και την επιρροή
που άσκησαν αυτές οι αγορεύσεις και, κατ’ επέκταση, οι αγορητές στην κοινοβουλευτική και πολιτική ιστορία του τόπου. Συνολικά η σειρά ανιχνεύει το χαρακτήρα
και το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου και της δημοκρατίας, καθώς και το
ρόλο της Βουλής ως βήματος για τη διαμόρφωση πολιτικής.

Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου, σειρά Ι
επιστημονική επιμέλεια: Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2010
κασετίνα: ISBN 978-960-6757-45-7
τόμος: σ. 630, ISBN 978-960-6757-46-4

Στην πρώτη σειρά περιλαμβάνονται σημαντικές ομιλίες που εκφωνήθηκαν στο
Κοινοβούλιο και αφορούν κρίσιμα θέματα (εθνικές γαίες, γλώσσα, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, κρίση εξουσίας, εκσυγχρονισμός κράτους και θεσμών, εξωτερική
πολιτική, εθνική αντίσταση), τα οποία απασχόλησαν πρωθυπουργούς, πολιτικούς
που άφησαν εποχή, επιτελικούς υπουργούς, καθώς και υπουργούς και βουλευτές
που δεν υπήρξαν ηγετικά στελέχη ή διακρίθηκαν κυρίως σε άλλο στίβο.
τομίδιο 1: Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Η διανομή των εθνικών γαιών (1871)
εισ.-ιστ. σχολ.: Κώστας Κωστής
σ. 78, ISBN 978-960-6757-34-1
τομίδιο 2: Χαρίλαος Τρικούπης, Προγραμματικές δηλώσεις (1882)
εισ.-ιστ. σχολ.: Κατερίνα Γαρδίκα
σ. 40, ISBN 978-960-6757-35-8
τομίδιο 3: Ελευθέριος Βενιζέλος – Λορέντζος Μαβίλης, Αγορεύσεις
για τη γλώσσα στη Β’ (Διπλή) Αναθεωρητική Βουλή (1911)
εισ.-ιστ. σχολ.: Χάρης Ν. Μελετιάδης
σ. 96, ISBN 978-960-6757-36-5
τομίδιο 4: Γεώργιος Παπανδρέου, Αγορεύσεις για την εκπαίδευση (1929 και 1930)
εισ.-ιστ. σχολ.: Αλέξης Δημαράς
σ. 88, ISBN 978-960-6757-37-2
τομίδιο 5: Αλέξανδρος Σβώλος, Η πρώτη αγόρευσή του στη Βουλή
των Ελλήνων (1950)
εισ.-ιστ. σχολ.: Νίκος Κ. Αλιβιζάτος
σ. 80, ISBN 978-960-6757-38-9
τομίδιο 6: Γεώργιος Κατσαφάδος, Η κοινωνική ασφάλιση των αγροτών (1960)
εισ.-ιστ. σχολ.: Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
σ. 72, ISBN 978-960-6757-39-6
τομίδιο 7: Παναγής Παπαληγούρας, Η κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης
της Ελλάδας με την ΕΟΚ (1962)
εισ.-ιστ. σχολ.: Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου
σ. 88, ISBN 978-960-6757-40-2
τομίδιο 8: Ηλίας Ηλιού, Η κρίση εξουσίας του 1965
εισ.-ιστ. σχολ.: Ηλίας Νικολακόπουλος
σ. 64, ISBN 978-960-6757-41-9
τομίδιο 9: Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, Ενημέρωση της Βουλής για τα εθνικά
θέματα (1980)
εισ.-ιστ. σχολ.: Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
σ. 56, ISBN 978-960-6757-42-6
6

ΠΗΓΕΣ
τομίδιο 10: Ανδρέας Παπανδρέου, Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης (1982)
εισ.-ιστ. σχολ.: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
σ. 48, ISBN 978-960-6757-43-3
50 € κασετίνα / 6 € τομίδιο / 50 € τόμος

Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου, σειρά ΙΙ
επιστημονική επιμέλεια: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013
κασετίνα: ISBN 978-960-6757-75-4

Στη δεύτερη σειρά περιλαμβάνονται ομιλίες από τον 19ο και τον 20ό αιώνα, με ομιλητές από όλους τους πολιτικούς χώρους, αρχηγούς κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης ή απλούς βουλευτές. Οι αγορεύσεις αναφέρονται σε ζητήματα δικαιωμάτων,
εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, κοινωνικά και οικονομικά. Ακόμη, παρουσιάζονται οι ομιλίες του Επαμεινώνδα Δεληγεώργη για τη συνταγματική θέση του
Στέμματος (1964), του Ελευθέριου Βενιζέλου για τη λειτουργία της δημοκρατίας
(1931), καθώς και του Ιωάννη Πασσαλίδη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης (1958).
τομίδιο 1: Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, Η συνταγματική θέση του Στέμματος (1864)
εισ.-ιστ. σχολ.: Στέφανος Κουτσουμπίνας
σ. 52, ISBN 978-960-6757-64-8
τομίδιο 2: Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος
του συνέρχεσθαι (1864)
εισ.-ιστ. σχολ.: Ήβη Μαυρομούστακου
σ. 56, ISBN 978-960-6757-65-5
τομίδιο 3: Σπήλιος Αντωνόπουλος, Η συνταγματική κατοχύρωση της καθολικής
ψηφοφορίας (1864)
εισ.-ιστ. σχολ.: Νάση Μπάλτα
σ. 40, ISBN 978-960-6757-66-2
τομίδιο 4: Ιωάννης Τσιριμώκος, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1913)
εισ.-ιστ. σχολ.: Σήφης Μπουζάκης
σ. 80, ISBN 978-960-6757-67-9
τομίδιο 5: Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, Aγροτικό ζήτημα και μεταρρύθμιση (1917)
εισ.-ιστ. σχολ.: Αδαμάντιος Συρμαλόγλου
σ. 56, ISBN 978-960-6757-68-6
τομίδιο 6: Ελευθέριος Βενιζέλος: Περί δημοκρατίας (1931)
εισ.-ιστ. σχολ.: Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
σ. 48, ISBN 978-960-6757-69-3
τομίδιο 7: Κοινοβουλευτική συζήτηση, Η προσχώρηση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (1952)
εισ.-ιστ. σχολ.: Θάνος Ντόκος
σ. 72, ISBN 978-960-6757-70-9
τομίδιο 8: Σπυρίδων Μαρκεζίνης, Στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης και
η υποτίμηση της δραχμής (1953)
εισ.-ιστ. σχολ.: Πάνος Καζάκος
σ. 120, ISBN 978-960-6757-71-6

7

ΠΗΓΕΣ
τομίδιο 9: Ιωάννης Πασσαλίδης, Ομιλία κατά τη συζήτηση των προγραμματικών
δηλώσεων (1958)
εισ.-ιστ. σχολ.: Μιχάλης Σπουρδαλάκης – Κώστας Ελευθερίου
σ. 56, ISBN 978-960-6757-72-3
τομίδιο 10: Ελένη Βλάχου, Η στράτευση των Ελληνίδων (1977)
εισ.-ιστ. σχολ.: Μάρω Παντελίδου Μαλούτα
σ. 52, ISBN 978-960-6757-73-0
τομίδιο 11: Παναγιώτης Κανελλόπουλος – Ιωάννης Πεσμαζόγλου, Η προσχώρηση
της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1979)
εισ.-ιστ. σχολ.: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος
σ. 84, ISBN 978-960-6757-74-7
50 € κασετίνα / 6 € τομίδιο

Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου, σειρά ΙIΙ
επιστημονική επιμέλεια: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2015
κασετίνα: ISBN 978-618-5154-02-8

Στην τρίτη σειρά περιλαμβάνονται ομιλίες για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας (1893, 1907) αλλά και τη διαδικασία εξόδου της από μεγάλες οικονομικές κρίσεις (1928, 1952). Ακόμη παρουσιάζονται ο νόμος περί αρχαιοτήτων (1899) και η
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (1977). Τέλος, προβάλλονται
σημαντικές στιγμές της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, όπως η παρέμβαση του
Ελευθερίου Βενιζέλου στην έναρξη του Εθνικού Διχασμού (1915), η αγόρευση του
Λεωνίδα Ιασονίδη για το προσφυγικό (1924), η εισήγηση του Κωνσταντίνου Τσάτσου
για το νέο Σύνταγμα (1975), καθώς και η ομιλία του Λεωνίδα Κύρκου για την κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1979).
τομίδιο 1: Θεόδωρος Δηλιγιάννης, Επί του προϋπολογισμού (1893)
εισ.-ιστ. σχολ.: Νίκος Φ. Τόμπρος
σ. 64, ISBN 978-960-6757-92-1
τομίδιο 2: Αθανάσιος Ευταξίας, Περί αρχαιοτήτων (1899)
εισ.-ιστ. σχολ.: Βασίλειος Χ. Πετράκος
σ. 52, ISBN 978-960-6757-93-8
τομίδιο 3: Θεόδωρος Γ. Ρετσίνας, Περί της ελληνικής βιομηχανίας (1907)
εισ.-ιστ. σχολ.: Χριστίνα Αγριαντώνη
σ. 60, ISBN 978-960-6757-94-5
τομίδιο 4: Ελευθέριος Βενιζέλος, Η ύστατη κοινοβουλευτική μάχη του 1915
εισ.-ιστ. σχολ.: Γιώργος Μαυρογορδάτος
σ. 76, ISBN 978-960-6757-95-2
τομίδιο 5: Λεωνίδας Ιασoνίδης, Η εγκατάσταση των προσφύγων (1924)
εισ.-ιστ. σχολ.: Νίκος Ανδριώτης
σ. 64, ISBN 978-960-6757-96-9
τομίδιο 6: Γεώργιος Καφαντάρης, Νομισματική σταθεροποίηση και
οικονομικές μεταρρυθμίσεις (1928)
εισ.-ιστ. σχολ.: Κώστας Κωστής
σ. 76, ISBN 978-960-6757-96-9
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τομίδιο 7: Γεώργιος Καρτάλης, Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 1952
εισ.-ιστ. σχολ.: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος
σ. 124, ISBN 978-960-6757-98-3
τομίδιο 8: Κωνσταντίνος Τσάτσος, Το νέο Σύνταγμα (1975)
εισ.-ιστ. σχολ.: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
σ. 44, ISBN 978-960-6757-99-0
τομίδιο 9: Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (1977)
εισ.-ιστ. σχολ.: Αντιγόνη-Δέσποινα Ποιμενίδου
σ. 44, ISBN 978-618-5154-00-4
τομίδιο 10: Λεωνίδας Κύρκος, Η προσχώρηση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες (1979)
εισ.-ιστ. σχολ.: Ιωάννα Παπαθανασίου
σ. 68, ISBN 978-618-5154-01-1
50 € κασετίνα / 6 € τομίδιο

Η φωνή των ποιητών:
Κωνσταντίνος Καβάφης – Γιώργος Σεφέρης

επιμέλεια: Νάσος Βαγενάς
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013, σ. 108
ISBN 978-960-6757-79-2 (αγγλικά)
ISBN 978-960-6757-81-5 (γαλλικά)
ISBN 978-960-6757-80-8 (γερμανικά)

Στον τόμο περιλαμβάνονται ποιήματα δύο μεγάλων Ελλήνων ποιητών του 20ού
αιώνα, το ποιητικό έργο των οποίων διαμόρφωσε τη νεοελληνική ποίηση μετά το
1930. Η επιλογή των έργων έγινε κυρίως με γνώμονα την ιστορική και πολιτική τους
διάσταση. Οι μεταφράσεις που χρησιμοποιούνται ανήκουν σε έγκριτους μεταφραστές, όπως οι Edmund Keeley και Philip Serrard (αγγλικά), Dominique Grandmont,
Jacques Lacarrière και Égérie Mavraki (γαλλικά), Jörg Schäfer και Hans-Christian
Günther (γερμανικά). Την επιστημονική επιμέλεια του έργου είχε ο Νάσος Βαγενάς,
καθηγητής Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο
οποίος έγραψε και την εκτενή εισαγωγή του τόμου.
10 €

9

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΔΟΚΙΜΙΑ
Διονύσιος Σολωμός. Ο βίος, το έργο, η ποιητική του

φιλολογική μελέτη και ηλεκτρονική έκδοση: διεπιστημονική ερευνητική ομάδα
με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2004, σ. 128
ISBN 960-88397-1-8
Το έργο είναι καρπός συλλογικής έρευνας και περιλαμβάνει: α) τη φιλολογική μελέτη
των Αυτογράφων, η οποία αποτυπώνεται στη βιβλιακή μορφή και αναδεικνύει το
μοντερνιστικό χαρακτήρα της ποιητικής του Σολωμού· β) την ηλεκτρονική μορφή
(CD-Rom), που απαρτίζεται από τρία μέρη: Βίος, Έργο, Ποιητική. Το πρώτο αντιστοιχεί στη βιογραφία, που είναι σε μορφή βίντεο, με αξιοποίηση των πολυμέσων.
Το δεύτερο περιλαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση του ελληνόγλωσσου έργου του
Σολωμού, σε συνδυασμό με εργαλεία επεξεργασίας, που παρέχουν πολλαπλές
δυνατότητες έρευνας. Το τρίτο μετατρέπει τη μέθοδο γραφής του ποιητή σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, που καθοδηγεί το χρήστη του CD-Rom «να απελευθερώσει τις
χίλιες μορφές» που δυνάμει εμπερικλείουν τα χειρόγραφα του ποιητή κι έτσι να
δημιουργήσει καινούριες μορφές των μεγάλων έργων και νέες εκδοχές υψηλής ποίησης.
25 €

Ρήγας Βελεστινλής. Θεωρία και πράξη

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, σ. 108
ISBN 960-560-012-9

Σύντομη και περιεκτική μελέτη για το ιστορικό πλαίσιο και τις σκοπιμότητες του
εκδοτικού προγράμματος του Ρήγα, καθώς και για την πορεία των ιδεών του στο
βαλκανικό χώρο, γραμμένη από τον καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη. Μέσα από τις
σελίδες του έργου αναδεικνύονται οι όροι διαμόρφωσης του στοχασμού του Ρήγα.
10 €

Ο Σολωμός και η ελληνική πολιτισμική παράδοση
Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, σ. 159
ISBN 960-560-022-6

Στο πρωτότυπο αυτό μελέτημα του καθηγητή Ερατοσθένη Καψωμένου, αναλύεται
η συμβολή του Σολωμού στο νεοελληνικό πολιτισμό. Αναπτύσσεται το πώς με την
ποίηση της ωριμότητάς του κυρίως, πραγματοποιείται η πρώτη οργανική σύνθεση
λόγιου και λαϊκού, ελληνικού και παγκόσμιου, θεμελιώνοντας τα διακριτικά γνωρίσματα της ελληνικής πολιτισμικής φυσιογνωμίας. Η έκδοση περιλαμβάνει ένα χρηστικό χρονολόγιο του Σολωμού και επιλογή βιβλιογραφίας.
10 €
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ΜΕΛΕΤΕΣ – ΔΟΚΙΜΙΑ
Η Μετάβαση στη Δημοκρατία και το Σύνταγμα του 1975

Γιώργος Κασιμάτης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2005, σ. 93
ISBN 960-88397-4-2

Στο βιβλίο αυτό ο ομότιμος καθηγητής Γιώργος Κασιμάτης αναπτύσσει τη συνταγματική μεταβολή του 1974-1975. Παρουσιάζονται τα γεγονότα που ακολούθησαν
την κατάρρευση του δικτατορικού καθεστώτος, οι χειρισμοί της Κυβερνήσεως
Εθνικής Ενότητος, οι εργασίες της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής, καθώς και οι νέες διατάξεις του Συντάγματος του 1975, πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε μια σύγχρονη
δημοκρατία.
10 €

Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου – Μισός αιώνας γυναίκες
στη Βουλή
Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007, σ. 196
ISBN 978-960-6757-02-0

Στην έκδοση αυτή, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων ενεργού παρουσίας των γυναικών στα πολιτικά πράγματα της χώρας, η καθηγήτρια Μάρω
Παντελίδου-Μαλούτα παρουσιάζει την πορεία της απόδοσης των πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες στην Ελλάδα. Η έκδοση πλαισιώνεται από τα βιογραφικά των
Ελληνίδων που διετέλεσαν βουλευτές και ευρωβουλευτές, ενώ στη β’ έκδοση του
έργου περιλαμβάνονται και οι αλλαγές που συντελέστηκαν στη Βουλή έως τον
Ιανουάριο του 2007.
15 €

Από το Σπυρίδωνα Τρικούπη στο σήμερα
Βασίλης Κρεμμυδάς
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007, σ. 338
ISBN 978-960-6757-01-3

Πρόκειται για τον εισαγωγικό τόμο της φωτοαναστατικής έκδοσης του Σπυρίδωνος
Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Σε αυτόν ο ειδικός ερευνητής του
θέματος ομότιμος καθηγητής Βασίλης Κρεμμυδάς επικαιροποιεί το έργο του
Σπυρίδωνος Τρικούπη μέσα από την οπτική της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς
ιστοριογραφίας. Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρασελίδια σχόλια
και οι διορθώσεις του Τρικούπη στο προσωπικό του αντίτυπο της α’ έκδοσης του
1853, τα οποία αναπαράγονται για πρώτη φορά σε ειδικό παράρτημα. Ο τόμος
ολοκληρώνεται με τα ευρετήρια της τετράτομης Ιστορίας του Τρικούπη.
20 €
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ΜΕΛΕΤΕΣ – ΔΟΚΙΜΙΑ
Nicholas Kaltchas, Introduction to the Constitutional History
of Modern Greece
εισαγωγή: Στέφανος Κουτσουμπίνας
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2010, σ. 256
ISBN 978-960-6757-25-9

Στο βιβλίο αυτό ο Nicholas Kaltchas επιχειρεί μια παρουσίαση της συνταγματικής
ιστορίας της νεότερης Ελλάδας στο αμερικανικό κοινό. Σκοπός του είναι να αναδείξει
το δεδομένο ότι ορισμένοι ενδογενείς παράγοντες (εθνικός αλυτρωτισμός, οικονομική εξάρτηση) καθώς και η εξωτερική πολιτική, επιδρούσαν καταλυτικά στην πραγματική άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, καθόριζαν τις συνταγματικές εξελίξεις και
επηρέαζαν άμεσα κρίσιμες αποφάσεις.
16 €

Οι Ισραηλίτες βουλευτές στο ελληνικό Κοινοβούλιο
(1915-1936)
Λέων Α. Ναρ
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011, σ. 142
ISBN 978-960-6757-52-5

Στο βιβλίο αυτό ο Λέων Α. Ναρ επιχειρεί μια καταγραφή της συμμετοχής της ισραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1915 έως
το 1936, σε άμεσο συσχετισμό με τα ενδοκοινοτικά ιδεολογικά ρεύματα (σιωνιστικό,
αφομοιωτικό, σοσιαλιστικό) αλλά και τις γενικότερες συνθήκες –ιστορικές, πολιτικές,
θρησκευτικές και κοινωνικές– που επικρατούσαν, τόσο στη Θεσσαλονίκη των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, όσο και στο ελληνικό κράτος ευρύτερα. Παράλληλα,
παρουσιάζεται και η έντονη δραστηριοποίηση των Ισραηλιτών βουλευτών στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
7€

Μάριος Πλωρίτης. Επιφυλλίδες 1989-2004

επιλογή - επιμέλεια: Θανάσης Θ. Νιάρχος – Αντώνης Φωστιέρης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2010
τόμοι Α´-Β´
τόμος Α´´, σ. 500, ISBN 978-960-6757-32-7
τόμος Β´´, σ. 500, ISBN 978-960-6757-33-4
ISBN 978-960-6757-31-0 [set]
Πρόκειται για τη συγκέντρωση σε δύο τόμους επιλεγμένων για την ποιότητά τους
επιφυλλίδων του Μάριου Πλωρίτη, που δημοσιεύτηκαν κατά το διάστημα 19892004 στην εφημερίδα Το Βήμα.
20 € ο τόμος
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ΜΕΛΕΤΕΣ – ΔΟΚΙΜΙΑ
Το γλωσσικό ζήτημα: σύγχρονες προσεγγίσεις

επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011, σ. 624
ISBN 978-960-6757-48-8

Στην έκδοση αυτή 26 ειδικοί γλωσσολόγοι και φιλόλογοι επιχειρούν μια αποτύπωση
των σημαντικότερων χαρακτηριστικών και γεγονότων της ιστορίας του γλωσσικού
ζητήματος, από τις απαρχές του τον 18ο αιώνα έως την οριστική λύση του, με τη
θέσπιση από τη Βουλή της Κοινής Νεοελληνικής (Δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας
της διοίκησης και της εκπαίδευσης το 1976.
50 €

Δημοκρατία και Αλήθεια

Dr. Julian Nida-Rümelin
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 172
ISBN 978-960-6757-18-1
Στο βιβλίο αυτό ο Dr. Nida-Rümelin, καθηγητής Φιλοσοφίας και Πολιτικής Θεωρίας
και τέως υπουργός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναλύει τη διαλεκτική σχέση δημοκρατίας και αλήθειας. Στις σελίδες του κυριαρχεί ως κεντρικό
θέμα η θεωρητικά αυτονόητη, αλλά στην πράξη συχνά δυσεφάρμοστη, αρχή της
αλήθειας ως βασικού γνώμονα του πολιτικού έργου.
10 €

Σύγχρονο εγχειρίδιο εθιμοτυπίας

Χριστίνα Βαγενά
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013, σ. 128
ISBN 978-960-6757-77-8
Στο βιβλίο αυτό η Χριστίνα Βαγενά επιχειρεί μια παρουσίαση των σύγχρονων κανόνων εθιμοτυπίας. Με σύντομο και περιεκτικό τρόπο παρέχονται πληροφορίες χρήσιμες για την οργάνωση συναντήσεων επισήμων, ενώ παράλληλα δίνονται συμβουλές και για οποιαδήποτε ιδιωτική εκδήλωση.
10 €

Ήρωες των Ελλήνων: οι καπετάνιοι, τα παλικάρια και
η αναγνώριση των εθνικών αγώνων (19ος-20ός αιώνας)
επιστημονική επιμέλεια: Βασίλης Κ. Γούναρης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2014, σ. 340
ISBN 978-960-6757-85-3

Η έκδοση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αναγνώρισε τη συμβολή
των μαχητών σε τρεις κεφαλαιώδους σημασίας τομές της ελληνικής πολεμικής ιστορίας, τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, το Μακεδονικό Αγώνα και την Εθνική Αντίσταση,
οι οποίοι βασίστηκαν αποκλειστικά στη συμμετοχή εθελοντών .
15 €
13

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΔΟΚΙΜΙΑ
Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του:
ιδεολογικές αφετηρίες και επιρροές

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος», Αθήνα 2014, σ. 544
ISBN Ιδρύματος 978-960-6757-91-4
ISBN Ιδρύματος Βενιζέλου 978-960-9419-06-2
Το έργο αποτελεί συνέκδοση με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος». Στο συλλογικό αυτό τόμο γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθούν η
θεωρητική συγκρότηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι ιδεολογικές αντιλήψεις του, τα
φιλοσοφικά ρεύματα που τον επηρέασαν από τη νεότητά του και διαμόρφωσαν τον
χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.
10 €
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γεώργιος Θεοτόκης. Ο πολιτικός του μέτρου

Γεώργιος Ράλλης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2006, σ. 360
ISBN 960-89284-0-0

Πρόκειται για φωτοαναστατική έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού
Γεωργίου Ι. Ράλλη, το οποίο αναφέρεται στην προσωπικότητα, τη ζωή και τη δράση
του μεγάλου Κερκυραίου πολιτικού Γεωργίου Θεοτόκη, παππού του συγγραφέα
από τη μητέρα του.
15 €

Πρόεδροι της Βουλής, Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων,
1821-2008

επιστημονική επιμέλεια: Αντώνης Μακρυδημήτρης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 520
ISBN 978-960-6757-16-7

Η έκδοση περιλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα όλων των προέδρων της Βουλής,
της Γερουσίας και των Εθνοσυνελεύσεων από το 1821 έως σήμερα. Τα βιογραφικά
συνοδεύονται από πορτραίτα των προέδρων, ενώ η έκδοση συμπληρώνεται με
πίνακες, όπου παρουσιάζονται στοιχεία του πολιτικού βίου της χώρας.
40 €

Γεωργίου Βούρου, Παναγής Τσαλδάρης (1867-1936)

εισαγωγή: Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2014, σ. 626
ISBΝ 978-960-6757-86-0

Φωτοαναστατική ανατύπωση του έργου του δημοσιογράφου Γεώργιου Βούρου,
όπου διασώζονται πολύτιμες πληροφορίες για το βίο και την πολιτεία του Παναγή
Τσαλδάρη, καθώς και της ευρύτερης εποχής του, χωρίς τη γνώση της οποίας η
πολιτική εξέλιξη της μεταπολεμικής Ελλάδας δεν θα ήταν κατανοητή.
20 €
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Σειρά τόμων όπου παρουσιάζονται σημαντικές προσωπικότητες της Ελλάδας, τόσο
από τον πολιτικό, όσο και από τον επιστημονικό χώρο. Η σειρά υλοποιείται με την
επιστημονική συνεργασία του Ινστιτούτου Συνταγματικών Μελετών.

Αλέξανδρος Παπαναστασίου

επιστημονική επιμέλεια τόμου: Γιώργος Αναστασιάδης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 292
ISBΝ 978-960-6757-13-6 [set]
ISBN 978-960-6757-14-3
Στην έκδοση αυτή επιχειρείται η παρουσίαση της πολυσήμαντης παρουσίας του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου, καθώς και της πολυδιάστατης προσφοράς του,
κυρίως μέσα από πολιτικά του κείμενα. Μέσα από τη μελέτη του επιστημονικού λόγου του Παπαναστασίου εμφανίζονται άγνωστες ακόμη πτυχές της συνταγματικής
του θεωρίας, οι οποίες είναι και σήμερα επίκαιρες.
25 €

Αλέξανδρος Σβώλος

επιστημονική επιμέλεια τόμου: Γιώργος Κασιμάτης – Γιώργος Αναστασιάδης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 330
ISBN 978-960-6757-13-6 [set]
ISBN 978-960-6757-20-4
Στην έκδοση αυτή επιχειρείται η παρουσίαση του κορυφαίου συνταγματολόγου και
πολιτικού Αλέξανδρου Σβώλου, ο οποίος σε εποχές σύγκρουσης προσπάθησε να προωθήσει την εθνική συνεννόηση και ενότητα, προωθώντας τις αρχές του ανθρωπισμού. Άνθρωπος του μέτρου και της προσφοράς, με τόλμη και εξαιρετικό ήθος,
μετριοπαθής στο χαρακτήρα και ριζοσπάστης στις ιδέες, αποτελεί πηγή μελέτης για
τους επιστήμονες και έμπνευσης για τους σύγχρονους και μελλοντικούς πολιτικούς.
25 €

Θεόδωρος Φλογαΐτης

συγγραφέας: Χαράλαμπος Κύρκος
επιστημονική επιμέλεια τόμου: Γιώργος Κασιμάτης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 150
ISBN 978-960-6707-13-6 [set]
ISBN 978-960-6757-22-8
Στην έκδοση αυτή επιχειρείται η παρουσίαση του Θεόδωρου Φλογαΐτη. Επιστήμονας της πολιτικής πράξης, πολιτική προσωπικότητα με ευρεία νομική παιδεία, δέκτης των ιδεών του Διαφωτισμού και μαχητικός υποστηρικτής των ατομικών ελευθεριών, ο Φλογαΐτης με τον αιχμηρό προφορικό του λόγο καθώς και με τα
σαφή και αυστηρά επιστημονικά και πολιτικά κείμενά του, προσέφερε πρωτότυπες
ιδέες και ρηξικέλευθες προτάσεις που παραμένουν και σήμερα επίκαιρες.
20 €
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Νικόλαος Ι. Σαρίπολος

επιστημονική επιμέλεια τόμου: Γιώργος Κασιμάτης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011, σ. 384
ISBN 978-960-6707-13-6 [set]
ISBN 978-960-6757-47-1
Στην έκδοση επιχειρείται η παρουσίαση της πολυδιάστατης προσωπικότητας του
Νικόλαου Ι. Σαρίπολου. Ένθερμος εκφραστής των ιδεών του πολιτικού και του
συνταγματικού φιλελευθερισμού, του ουμανισμού και του συνόλου των πολιτειακών
μεταβολών των μέσων του 19ου αιώνα, έθεσε τα θεμέλια της επιστημονικής και της
αστικής δημοκρατίας στη χώρα μας. Αναμφίβολα λοιπόν, ο Ν.Ι. Σαρίπολος αναδεικνύεται, πατέρας του συνταγματικού και του ευρύτερου πολιτειακού δικαίου της
νεότερης Ελλάδας.
30 €

Νικόλαος Ν. Σαρίπολος

επιστημονική επιμέλεια τόμου: Γιώργος Κασιμάτης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011, σ. 216
ISBN 978-960-6707-13-6 [set]
ISBN 978-960-6757-51-8
Στην έκδοση επιχειρείται η παρουσίαση του συνταγματολόγου Νικόλαου Ν. Σαρίπολου. Έζησε την ακμή των νομικών επιστημών αλλά και την εξέλιξή τους στις
αρχές του 20ού αιώνα. Παραμένοντας στο χώρο του κλασικού νομικού θετικισμού
και της νομικής εννοιοκρατίας, οικοδόμησε με αριστοτεχνικό τρόπο ένα στέρεο οικοδόμημα της επιστήμης του ελληνικού συνταγματικού δικαίου, που αποτέλεσε και
εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για τις επόμενες γενιές των νομικών.
20 €
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Σειρά τόμων όπου παρουσιάζονται βιογραφίες σημαντικών πολιτικών ανδρών, που
διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην πολιτική ζωή της Ελλάδας κατά τον 19ο και τον
20ό αιώνα.

Επαμεινώνδας Δεληγεώργης

συγγραφέας: Ανδρέας Αντωνόπουλος
επιστημονική επιμέλεια τόμου: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 414
ISBΝ 978-960-6757-54-9 [set]
ISBN 978-960-6757-55-6
Στην έκδοση επιχειρείται η παρουσίαση της πολιτικής διαδρομής του Επαμεινώνδα
Δεληγεώργη, από την πρώτη του εμφάνιση στη Χρυσή Νεολαία, την εμπλοκή του
στην κοινοβουλευτική δράση και τις κρίσιμες εθνικές αποφάσεις, μέχρι την αποχώρησή του από την πολιτική. Δημόσιο ήθος, ρητορική ικανότητα, υψηλά οράματα,
βαθιά πολιτική σκέψη, αλλά και πολλές αντιφάσεις και έντονες εκρήξεις, χαρακτήριζαν τον Δεληγεώργη, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής πολιτικής
ζωής την περίοδο 1850‐1879.
25 €

Γεώργιος Καφαντάρης

συγγραφέας: Μανόλης Κούμας
επιστημονική επιμέλεια τόμου: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 330
ISBΝ 978-960-6757-54-9 [set]
ISBN 978-960-6757-61-7
Στην έκδοση επιχειρείται η παρουσίαση του πρωθυπουργού και επανειλημμένα
υπουργού Γεώργιου Καφαντάρη. Σε μια περίοδο τεράστιας ρευστότητας και μεγάλων μεταβάσεων, όπως το α´ μισό του 20ού αιώνα, άφησε το στίγμα του στον
πολιτικό βίο της χώρας, ως κορυφαίο στέλεχος της βενιζελικής παράταξης. Μετά
τη Μικρασιατική Καταστροφή, έθεσε ως μείζονα στόχο του τον οριστικό τερματισμό
του Εθνικού Διχασμού, ύστερα απο τον Β´Παγκόσμιο Πόλεμο πρόλαβε να πάρει
μέρος στις πρώτες προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού χώρου:
του Κέντρου.
22 €
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γιώργος Θεοτοκάς

συγγραφέας: Λυκούργος Κουρκουβέλας
επιστημονική επιμέλεια τόμου: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013, σ. 300
ISBΝ 978-960-6757-54-9 [set]
ISBN 978-960-6757-82-2
Η έκδοση επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στο χώρο της σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας, που αφορά το ρόλο της ελληνικής διανόησης στη διαμόρφωση κοινωνικών
και πολιτικών αντιλήψεων στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. Και αυτό, γιατί ο
Γιώργος Θεοτοκάς, αν και δεν διεκδίκησε μια παραδοσιακά “πολιτική” ηγετική θέση,
με τις ιδέες, τις θεωρίες, τα κείμενά του και το σύνολο των κοινωνικών του παρεμβάσεων βρέθηκε πάντα στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου, από την εποχή του
Μεσοπολέμου έως το θάνατό του, το 1966.
22 €

Θεμιστοκλής Σοφούλης

συγγραφέας: Διονύσης Χουρχούλης
επιστημονική επιμέλεια τόμου: Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013, σ. 368
ISBΝ 978-960-6757-54-9 [set]
ISBN 978-960-6757-90-7
Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να παρουσιάσει την πολιτική διαδρομή και το έργο του
Θεμιστοκλή Σοφούλη. Έχοντας οδηγήσει την ιδιαίτερη πατρίδα του Σάμο στην
ένωση με την Ελλάδα, αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή της βενιζελικής παράταξης και
μετέπειτα του Κέντρου. Παρά το μετριοπαθή χαρακτήρα του, δεν έμεινε ανεπηρέαστος από την πόλωση του Εθνικού Διχασμού και του Εμφυλίου Πολέμου.
Αναμφισβήτητα, όμως, υπήρξε εξέχουσα πατριωτική φυσιογνωμία που διακρίθηκε
για το ήθος και το θάρρος της, ενώ υπηρέτησε τον κοινοβουλευτισμό ως βουλευτής,
γερουσιαστής, υπουργός, πρόεδρος της Βουλής και πρωθυπουργός της χώρας.
25 €
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ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Τραγούδια ιστορικής μνήμης των Βαλκανικών Πολέμων
Πολεμούσαμε και Τραγουδούσαμε

Επετειακή έκδοση για τα 90 χρόνια από τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων (1913-2003)
επιστημονική επιμέλεια: Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2004, σ. 96
ISBN 960-560-068-4
Λεύκωμα, στο οποίο αποθησαυρίζονται τα γνωστότερα τραγούδια που έπλασε ο
ελληνικός λαός με θέμα τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913). Οι στίχοι των τραγουδιών συνοδεύονται από σημειώματα που φωτίζουν την ιστορική, φιλολογική και
μουσικολογική σκοπιά σχετικά με τις διεργασίες δημιουργίας και διάδοσης των τραγουδιών. Στον ψηφιακό δίσκο (CD) που συνοδεύει το λεύκωμα, έχουν ηχογραφηθεί
18 τραγούδια. Συμμετέχει η χορωδία Αιγαίου υπό τη διεύθυνση του Θεοφάνη Σουλακέλλη και παίζουν γνωστοί δεξιοτέχνες παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
30 €

Έργα Τέχνης από τη Συλλογή της Βουλής των Ελλήνων

εισαγωγικό κείμενο: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
επιμέλεια έκδοσης - σύνταξη κειμένων: Ευρυδίκη Αμπατζή, Ελένη Αντωναράκου,
Μιχάλης Δουλγερίδης, Αικατερίνη Φλεριανού, Μαρία Βλασσοπούλου, Αικατερίνη
Κωνσταντίνου
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2003, σ. 269
ISBN 960-560-061-7 (αγγλικά)
Λεύκωμα όπου παρουσιάζονται έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής των Ελλήνων, πλαισιωμένα από σύντομα βιογραφικά των καλλιτεχνών. Στη συλλογή, η
οποία άρχισε να εμπλουτίζεται συστηματικά το 1995, περιλαμβάνονται έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία αφορούν κυρίως θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
50 €

Έργα Τέχνης από τη Συλλογή της Βουλής των Ελλήνων
Χρύσανθος Χρήστου, Μαρία Κατσανάκη
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2010, σ. 495
ISBN 978-960-6757-29-7

Πρόκειται για τη β´ αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του λευκώματος που
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2003. Σε αυτή παρουσιάζονται 270 έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα οποία συνοδεύονται από βιογραφικά σημειώματα των καλλιτεχνών καθώς και μια τεκμηριωμένη παρουσίαση της καλλιτεχνικής περιόδου στην
οποία εντάσσονται.
55 €
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ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Καντάτα Ελευθερίας. Ρήγας – Σολωμός – Μακρυγιάννης

Χρήστος Λεοντής
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, β' έκδοση, Αθήνα 2005, σ. 71
ISMN Μ-9013047-0-3

Το λεύκωμα αυτό εκδόθηκε στο πλαίσιο της επετείου της συμπλήρωσης 200 χρόνων
από τη θανάτωση του εθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλή και τη γέννηση του εθνικού
ποιητή Διονυσίου Σολωμού, που γιόρτασε η Βουλή των Ελλήνων το 1998. Περιλαμβάνει τα κείμενα του Ρήγα, του Σολωμού και του Μακρυγιάννη που μελοποίησε ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής, καθώς και τις παρτιτούρες της μουσικής του. Πλαισιώνεται από ιστορικά και φιλολογικά σημειώματα, τα οποία καθιστούν ευχερέστερη
την πρόσβαση στο έργο του. Η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο (CD), στον
οποίο ηχογραφείται το μουσικό έργο του Χρήστου Λεοντή.
30 €

Οι τοιχογραφίες του Μεγάρου της Βουλής

Μιλτιάδης Παπανικολάου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007, σ. 128
ISBN 978-960-6757-03-7 (ελληνικά)
ISBN 978-960-6757-10-5 (αγγλικά)

Στο λεύκωμα αυτό ο καθηγητής Μιλτιάδης Παπανικολάου παρουσιάζει τις τοιχογραφίες που σώζονται στο Μέγαρο της Βουλής, καλλιτεχνικές δημιουργίες που
φιλοτεχνήθηκαν την περίοδο της ανοικοδόμησης του κτηρίου ως ανακτόρου του
Όθωνα. Παράλληλα, στο έργο παρουσιάζεται το καλλιτεχνικό κλίμα της εποχής που
επηρεαζόταν από τα κινήματα του ρομαντισμού και του φιλελληνισμού. Η β’ έκδοση του λευκώματος (η πρώτη εξαντλημένη έκδοση είχε τον τίτλο: H Εικονογράφηση
του Μεγάρου της Βουλής) παρουσιάζει τις τοιχογραφίες του Μεγάρου μετά τις
εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν το 2003, καθώς και εκτενή αναφορά στις εργασίες συντήρησης της τοιχογραφικής διακόσμησης του κτηρίου.
25 € (ελληνικά)
30 € (αγγλικά)

Αφιέρωμα στην Ελληνίδα Μάνα.
Η μητρότητα στη νεοελληνική τέχνη

επιστημονική επιμέλεια: Αφροδίτη Κούρια
εποπτεία: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 172
ISBN 978-960-6757-24-2 (ελληνικά)
ISBN 978-960-6757-30-3 (αγγλικά)
Η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη στους τρόπους με τους οποίους απεικονίζεται η
Ελληνίδα μητέρα στη νεοελληνική τέχνη. Κατέχοντας κεντρική θέση στην ελληνική
κοινωνία, η μητέρα έχει αναπτύξει ποικίλες δεξιότητες και δραστηριότητες, και έχει
αναδειχθεί σε πρότυπο αφοσίωσης και αυταπάρνησης. Οι Έλληνες καλλιτέχνες,
μέσα από τις καλλιτεχνικές τάσεις του 19ου και του 20ού αιώνα, έχουν δώσει έργα
όπου αποτυπώνεται η σχέση μητέρας και παιδιού, αλλά και αναδεικνύεται η μητρότητα, όχι μόνο ως φυσικό γεγονός, αλλά και ως κατεξοχήν έννοια που εγγυάται τη
συνέχιση της ζωής και δημιουργεί άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των γενεών.
30 €
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ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Σειρά μουσικών λευκωμάτων που θα περιλαμβάνει 21 αυτοτελείς τόμους με μουσική από όλες τις ευρύτερες περιοχές του ελληνισμού αλλά και με χαρακτηριστικές
μουσικές θεματικές, όπως, μουσική θεάτρου σκιών και ρεμπέτικα. Κάθε τόμος θα
παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το ύφος και το ήθος του
μουσικού πολιτισμού της περιφέρειας του Ελληνισμού στην οποία αναφέρεται και
θασυνοδεύεται από 2-3 μουσικά CDs ή και ένα DVD εικόνας και ήχου.

Μουσική από τα Δωδεκάνησα

επιστημονική επιμέλεια: Λάμπρος Λιάβας
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007, σ. 86
ISBN 978-960-89284-2-8
Πρόκειται για νέα έκδοση με αναθεωρημένο κείμενο, ανανεωμένο εικαστικό υλικό
και DVD του λευκώματος που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1997 στο πλαίσιο
της επετείου των 50 χρόνων από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στο ελληνικό
κράτος (1947). Στο λεύκωμα επιχειρείται μια ιστορική και μουσικολογική διερεύνηση
της δημοτικής μουσικής παράδοσης των Δωδεκανήσων, και καταδεικνύεται η διαχρονική παρουσία και η ιστορική και πολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού στο
δωδεκανησιακό χώρο. Οι τρεις ψηφιακοί δίσκοι (CDs) περιέχουν χαρακτηριστικά
τραγούδια των νησιών, ενώ το λεύκωμα πλαισιώνεται από πλούσιο εικονογραφικό
υλικό και εμπεριστατωμένα σημειώματα που φωτίζουν καίριες όψεις του λαϊκού
πολιτισμού της Δωδεκανήσου. Τέλος, το υλικό του DVD που ενσωματώνεται στην
έκδοση κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τη Βουλή των Ελλήνων το 1997 σε
βιντεοκασέτα.
25 €

Μουσική από την Ήπειρο

επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Κοκκώνης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 128
ISBN 978-960-6757-07-5
Στο λεύκωμα παρουσιάζεται ο μουσικός πολιτισμός της Ηπείρου, μιας παράδοσης
εν ισχύ αλλά και εν εξελίξει. Μέσα από τα κείμενα επιχειρείται μια προσέγγιση της
ιστορίας σε συνάρτηση με τη φυσική γεωγραφία και την ανθρωπογεωγραφία του
χώρου, αλλά και παρουσίαση της μουσικής γεωγραφίας και του γλεντιού. Στους
τρεις ψηφιακούς δίσκους (CDs) που συνοδεύουν την έκδοση καταγράφονται χαρακτηριστικά τραγούδια της Ηπείρου με το μεγαλύτερο μέρος του ηχητικού υλικού να
προέρχεται από νέες ηχογραφήσεις, που επικαλούνται σειρές προκειμένου να αναδείξουν τις τοπικές "σχολές" και τις μουσικές πρακτικές, αλλά και "κλασικές" ηχογραφήσεις μεγάλων μουσικών. Το λεύκωμα πλαισιώνεται από πλούσιο φωτογραφικό
υλικό.
30 €
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ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Μουσική από το Βορειοανατολικό Αιγαίο

επιστημονική επιμέλεια: Θεοφάνης Σουλακέλλης, ΚΑΛΜΕ
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 96
ISBN 978-960-6757-21-1
Πρόκειται για τον τρίτο τόμο της σειράς Μουσικός Χάρτης του Ελληνισμού. Στο λεύκωμα παρουσιάζεται η μουσική πορεία των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου
ανά τους αιώνες, σαν γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Με θαυμαστό τρόπο
κατόρθωσαν να διατηρήσουν τη μουσική τους γλώσσα, αντιμετωπίζοντας με φαντασία και έμπνευση το καινούριο, αλλά και διαφυλάσσοντας με σεβασμό το πατροπαράδοτο. Στους τέσσερις ψηφιακούς δίσκους (CDs) που συνοδεύουν την έκδοση
καταγράφονται τραγούδια αργά και γοργά με ποικίλη θεματολογία (κύκλος της
ζωής, κύκλος του χρόνου και άλλα), τραγούδια εγχώρια αλλά και επείσακτα που έγιναν κτήμα των νησιωτών. Το λεύκωμα πλαισιώνεται από πλούσιο φωτογραφικό
υλικό.
50 €
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ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ–ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης
του Νέου Ελληνισμού (1499-1999)

Κατάλογος έκθεσης
επιστημονική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, σ. 501
ISBN 960-560-029-3
Η έκδοση αυτή δεν αποτελεί μόνο οδηγό της έκθεσης που οργάνωσε η Βουλή των
Ελλήνων το 1999, αλλά καίρια επιστημονική συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής
ιστορίας του εντύπου, ιδιαίτερα για τα πράγματα του 20ού αιώνα. Με τα ιστορικά
σημειώματα που προτάσσονται σε κάθε ενότητα –καρπό συνεργασίας ενός δικτύου
επιστημόνων– και τα εκτενή λήμματα, ο οδηγός διεξέρχεται τις φάσεις εξέλιξης της
ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, αναδεικνύει τους σημαντικότερους σταθμούς της μέσα
στο χρόνο από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας. Επίσης, περιλαμβάνονται συστηματικές αναφορές στην ιστορία και το ρόλο του Τύπου, καθώς και πλούσιο εικονογραφικό υλικό και χρήσιμα ευρετήρια.
50 €

60 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Έλληνες και Αυστραλοί στον κοινό αγώνα για την ελευθερία
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2005, σ. 77
ISBN 960-88397-5-0

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «60 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Έλληνες και Αυστραλοί στον κοινό αγώνα για την ελευθερία»,
που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό
και τη Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2005.
3€

Έκθεση Πολιτικής Γελοιογραφίας

Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2005, σ. 181
ISBN 960-88397-9-3
Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Έκθεση Πολιτικής Γελοιογραφίας»,
που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό
και τη Δημοκρατία τον Δεκέμβριο του 2005 με έργα 29 γελοιογράφων.
12 €

‘

Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του 22
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2006, σ. 194
ISBN 960-89284-1-9

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Η αττική γη υποδέχεται τους
πρόσφυγες του 22», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία τον Οκτώβριο του 2006.
12 €

‘

24

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ–ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Μαρία Κάλλας, 30 χρόνια μετά

Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007, σ. 186
ISBN 978-690-89284-3-5
Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Μαρία Κάλλας, 30 χρόνια μετά»,
που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία το Μάιο του 2007.
15 €

‘

~ βουλη
~ και τω
~ δήμω
’’Εδοξεν τη
J

J

J

J

Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της

Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007, σ. 160
ISBN 978-960-6757-04-4 (ελληνικά)

‘
~ βουλη
~ δήμω.
~ και τω
Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «’’Εδοξεν τη
Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της», που διοργανώθηκε από το
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε
συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο τον Δεκέμβριο του 2007.
J

J

J

J

15 €

Δημοτικά Τραγούδια: Ιστορία ‒ Παράδοση ‒ Ταυτότητα
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 132
ISBN 978-960-6757-08-2

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Δημοτικά Τραγούδια: Ιστορία –
Παράδοση – Ταυτότητα», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2008.
15 €

Μίκης Θεοδωράκης. Συνθέτης ‒ Πολιτικός ‒ Στοχαστής
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 225
ISBN 978-960-6757-17-4
Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης. Συνθέτης –
Πολιτικός – Στοχαστής», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία τον Μάρτιο του 2009.
30 €
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ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ–ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Στης Βουλής τα πέριξ: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
και ο Εθνικός Κήπος
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 156
ISBN 978-960-6757-23-5

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Στης Βουλής τα πέριξ: Το Μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη και ο Εθνικός Κήπος», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία τον
Νοέμβριο του 2009.
30 €

Η μάχη του Μαραθώνα: Ιστορία και Θρύλος
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2010, σ. 156
ISBN 978-960-6757-26-6

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Η μάχη του Μαραθώνα: Ιστορία
και Θρύλος», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2010.
15 €

«καλή πατρίδα...» Ελληνικές κοινότητες
πολιτικών προσφύγων στην Ανατολική Ευρώπη
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011, σ. 156
ISBN 978-960-6757-50-1
Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «“καλή πατρίδα...” Ελληνικές κοινότητες πολιτικών προσφύγων στην Ανατολική Ευρώπη», που διοργανώθηκε από
το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
τον Ιούνιο του 2011.
15 €

Μουσική Παιδεία και Δημοκρατία στην Κλασική Αθήνα
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 120
ISBN 978-960-6757-56-3
Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Μουσική Παιδεία και Δημοκρατία
στην Κλασική Αθήνα», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία τον Μάρτιο του 2012.
12 €
´
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ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ–ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Το άγνωστο “μέτωπο” των Βαλκανικών Πολέμων:
η διοικητική ενσωμάτωση των Νέων Χωρών
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 192
ISBN 978-960-6757-62-4

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Το άγνωστο “μέτωπο” των
Βαλκανικών Πολέμων: η διοικητική ενσωμάτωση των Νέων Χωρών», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία τον Δεκέμβριο του 2012.
15 €

Βία κατά εκπροσώπων του λαού:
50 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη
Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013, σ. 68
ISBN 978-960-6757-76-1

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Βία κατά εκπροσώπων του
λαού: 50 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη», που διοργανώθηκε
από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2013.
5€

Hellas: genius loci

Κατάλογος έκθεσης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2014, σ. 192
ISBN 978-960-6757-87-7 (αγγλικά)
Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Ελλάδα: το πνεύμα του τόπου»,
που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων σε
συνεργασία με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, στο
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά
το α’ εξάμηνο του 2014.
12 €

Τα παραγγέλματα των Επτά Σοφών της ελληνικής αρχαιότητας
Δημήτριος Λυπουρλής
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009, σ. 64
ISBN 978-960-6757-15-0

Η έκδοση περιλαμβάνει όσα κατά την παράδοση οι Επτά Σοφοί της αρχαίας
Ελλάδας είπαν και έγραψαν, την πεμπτουσία δηλαδή της αρχαιοελληνικής σοφίας.
Ο αναγνώστης, και ιδιαίτερα οι νέοι, πέρα από τη γνώση, βρίσκει όλα όσα οι πρόγονοί μας κληροδότησαν σε όλη την ανθρωπότητα, ώστε δικαιολογημένα οι
Ευρωπαίοι διανοητές να πουν ότι «τελικά οι αρχαίοι Έλληνες τα είπαν όλα».
3€
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ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ–ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Χρονολόγιο των σημαντικότερων γεγονότων
της Επανάστασης του 1821
Γιώργος Κόκκινος – Βαγγέλης Δρακόπουλος
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2001, σ. 53
ISBN 960-560-045-5

Στο Χρονολόγιο καταγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής
Επανάστασης (1821-1832), σε συνάρτηση με το διεθνές και το ευρωπαϊκό πολιτικό
περιβάλλον, καθώς και τα γεγονότα που συνδέονται, αφενός με την πορεία της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας από το 1354 έως το 1924 (ίδρυση τουρκικού κράτους),
και αφετέρου με τη δημιουργία εθνικής συνείδησης στους βαλκανικούς λαούς και τα
απελευθερωτικά κινήματα πριν από το 1821. Η έκδοση συμπληρώνεται με στοιχεία
της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας κατά την περίοδο της Επανάστασης, καθώς
και με επιτομή των συνθηκών που καθόρισαν τα σύνορα του ελληνικού κράτους
από το 1830 έως το 1947.
3€

Μικρή Ιστορία της Δωδεκανήσου

κείμενα-εικονογράφηση-επιμέλεια εικονογράφησης: Στάθης Δ. Σταυρόπουλος
ιστορική θεώρηση-επιμέλεια: Ευρυδίκη Αμπατζή, Ελένη Αντωναράκου,
Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, Βαγγέλης Δρακόπουλος
επιμέλεια έκδοσης: Γεωργία Στασινοπούλου
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1997, σ. 47
(έκδοση στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά και σουηδικά)
ISBN 960-560-002-1
Πρόκειται για έκδοση επετειακού χαρακτήρα με την ευκαιρία των 50 χρόνων από
την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Η πρωτοτυπία της έκδοσης
έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει την ιστορική αφήγηση με εικονογραφικό υλικό,
που δημιούργησε και επιμελήθηκε ο σκιτσογράφος Στάθης Σταυρόπουλος.
3€

Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913

Εκπαιδευτικό φυλλάδιο
επιμέλεια: Έλλη Δρούλια-Μητράκου, κείμενα: Μαρίζα Ντεκάστρο
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2003, σ. 24
ISBN 960-560-058-7
Το εκπαιδευτικό αυτό φυλλάδιο συντάχθηκε για τις ανάγκες της ξενάγησης των
μαθητών στην έκθεση της Βουλής των Ελλήνων για την Ελλάδα των Βαλκανικών
Πολέμων 1912-1913. Είναι οργανωμένο σε θεματικές ενότητες για την ολόπλευρη
προσέγγιση της περιόδου, περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα ιστορικά σημειώματα
και χρησιμοποιεί πρωτογενείς ιστορικές πηγές.
3€
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ / ΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΟΜΙΛΙΕΣ
Πρακτικά Ελληνογερμανικού Συνεδρίου
«Προοπτικές της Ευρώπης»
επιμέλεια: Ευάγγελος Χρυσός – Wolfgang Schultheiss
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007, σ. 174
ISBN 978-690-89284-4-2
Η έκδοση περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά
τη διάρκεια του Συμποσίου «Προοπτικές της Ευρώπης», το οποίο διοργανώθηκε
από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2007.
7€

Πολιτικοί Προσανατολισμοί του Νέου Ελληνισμού
(βλ. http://foundation.parliament.gr)

Πρόκειται για σειρά ομιλιών που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής την
άνοιξη του 2008.

50 χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εμπειρία και Προοπτικές
Ίδρυμα της Βουλής, Αθήνα 2009, σ. 228
ISBN 978-960-6757-19-8

Πρόκειται για τα πρακτικά του συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της
Βουλής στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2008, με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
10 €

Εισηγήσεις Ημερίδας «Από την κρίση του 1929 στην κρίση
του 2009» (βλ. http://foundation.parliament.gr)
Πρόκειται για τις εισηγήσεις της ημερίδας που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της
Βουλής στις 22 Φεβρουαρίου 2010.

Πρακτικά Συνεδρίου «Ορόσημα ελληνο-γερμανικών σχέσεων»
επιμέλεια: Ευάγγελος Χρυσός – Wolfgang Schultheiss
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2010, σ. 376
ISBN 978-690-6757-28-0 (ελληνικά)
Η έκδοση περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου «Ορόσημα ελληνο-γερμανικών σχέσεων», το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα στις 16 και 17 Απριλίου 2010.
10 €
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ / ΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΟΜΙΛΙΕΣ
Εισηγήσεις Ημερίδας «Πολιτική Οικονομία της Ευρωζώνης»
(βλ. http://foundation.parliament.gr)
Πρόκειται για τις εισηγήσεις της ημερίδας που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της
Βουλής στις 17 Φεβρουαρίου 2011.

Πρακτικά Συνεδρίου «Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα /
La France et la Grèce au XIXe siècle»
επιμέλεια: Ευάγγελος Χρυσός – Christophe Farnaud
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 376
ISBN 978-690-6757-63-1

Η έκδοση περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου «Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα / La France et la Grèce
au XIXe siècle», το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία
με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 29 και
30 Μαρτίου 2011.
20 €

Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της
πρόσφατης ιστορίας τους / British-Greek relations:
Aspects of Their Recent History»
πρόλογος: Παύλος Σούρλας – John Kittmer
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2016, σ. 296
ISBN 978-618-5154-04-2

Η έκδοση περιλαμβάνει τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους /
British-Greek relations: Aspects of Their Recent History», το οποίο διοργανώθηκε από
το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα στις 2
και 3 Νοεμβρίου 2012.
12 €

Πρακτικά Ημερίδας «Δολοφονία Λαμπράκη:
η ιστορική συζήτηση 50 χρόνια μετά»
Επιστημονική επιμέλεια: Παύλος Σούρλας
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2016, σ. 240
ISBN 978-618-5154-05-9

Η έκδοση περιλαμβάνει τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της
Hμερίδας «Δολοφονία Λαμπράκη: η ιστορική συζήτηση 50 χρόνια μετά», η οποία
διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής στις 11 Οκτωβρίου 2013
8€

Λορέντζος Μαβίλης: πολιτικός, ποιητής, εθνικός ήρωας
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013, σ. 64
ISBN 978-690-6757-78-5

Η έκδοση περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του αφιερώματος που διοργανώθηκε από το
Ίδρυμα της Βουλής στις 20 Δεκεμβρίου 2012. Η κυρία Μαρία ΜαντουβάλουΒασιλάκου, και οι κύριοι Διονύσης Καψάλης και Σπυρίδωνας Πλουμίδης επιχειρούν
να παρουσιάσουν την προσωπικότητα του Κερκυραίου ποιητή, έξοχου δημιουργού
σονέτων, αλλά και την προσωπικότητα του πολιτικού και εθνικού ήρωα Λορέντζου
Μαβίλη που έπεσε ηρωικά στη μάχη του Δρίσκου κατά τον Α´ Βαλκανικό Πόλεμο.
5€
30

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – Βιντεοκασέτες
Δωδεκάνησος, ταξίδι μέσα στο χρόνο

Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1997
(παραγωγή στα αγγλικά)

Ένα οδοιπορικό στο γεωγραφικό χώρο, την ιστορία και τον πολιτισμό της Δωδεκανήσου. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Δημήτρης Βερνίκος.
5€

Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2001

Η ταινία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος της Βουλής των Ελλήνων
στην επέτειο της συμπλήρωσης των 180 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
Πρόκειται για κινηματογράφηση της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο
Ηρώδου του Αττικού, το Σεπτέμβριο του 2001, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Βουλή των Εφήβων».
5€

180 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2001-2002

Η βιντεοκασέτα περιλαμβάνει δύο δεκάλεπτες ταινίες με τίτλο: «Μάχου υπέρ Πίστεως», παραγωγή του Δημήτρη Βραχιολά, και «Οι Σημαίες του Αγώνα», παραγωγή των Νουνού Αλεξοπούλου και Αλέξανδρου Φασόη.
5€

Χορέψετε, χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2003

Στην κασέτα μαγνητοσκοπήθηκε η σχετική εκδήλωση που οργανώθηκε στο Ωδείο
Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των
Εφήβων». Καταγράφονται χαρακτηριστικές πτυχές της ελληνικής μουσικής δημιουργίας στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Την καλλιτεχνική και μουσική επιμέλεια είχε
ο μουσικολόγος Λάμπρος Λιάβας, σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων και
τον Λευτέρη Δρανδάκη.
5€

Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913
Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2004

Η βιντεοκασέτα περιλαμβάνει δύο δεκάλεπτες ταινίες, με τίτλο «Βαλκανικοί
Πόλεμοι, 1912-1913: Πρόσωπα και Γεγονότα» και «Το παιδί στον καιρό των
Βαλκανικών Πολέμων», παραγωγή των Νουνού Αλεξοπούλου και Αλέξανδρου
Φασόη.
5€
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ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΦΙΣΕΣ
Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 26
3€
Άποψη του Παρθενώνα από τα Προπύλαια
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 7
3€
Νοτιοδυτική άποψη του Ερεχθείου
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 9
3€
Ο ναός του Πανελληνίου Διός
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 17
3€
Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα (στο Κοτύλιο Αρκαδίας)
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 28
3€
Βαθύ, το λιμάνι και η πρωτεύουσα της Ιθάκης
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 1
3€
Η μονή της Φανερωμένης (στη Σαλαμίνα)
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 19
3€
Το χωριό Πορταριά
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 21
3€
Η Λάρισα
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 23
3€
Το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου
E. Dodwell, Views in Greece, 1821, 50 x 70 εκ., πίνακας 30
3€
Η Κόρινθος
Blouet, Expédition scientifique de Morée, t. lll, 1838, 50 x 70 εκ., πίνακας 76
3€
Το νησί της Αίγινας, ο ναός του Διός
Blouet, Expédition scientifique de Morée, t. ll, 1833, 50 x 70 εκ., πίνακας 47
3€
Ιερό (Επίδαυρος)
Blouet, Expédition scientifique de Morée, t. ll, 1833, 50 x 70 εκ., πίνακας 85
3€
Άργος
Blouet, Expédition scientifique de Morée, t. ll, 1833, 50 x 70 εκ., πίνακας 56
3€
Ναύπλιο
Blouet, Expédition scientifique de Morée, t. ll, 1833, 50 x 70 εκ., πίνακας 75
3€
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ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
Μουσική από τη Θεσσαλία
ΤΕΙ Ηπείρου

Πρακτικά Ημερίδας «Το κίνημα του 1909:
Εκατό χρόνια μετά»
Πρακτικά Ημερίδας «Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες
στην Ανατολική Ευρώπη»
Αδαμάντιος Κοραής, Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα
της Ελλάδος
επιστημονική επιμέλεια: Πασχάλης Κιτρομηλίδης
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ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Χαρίλαος Τρικούπης. Η ζωή και το έργο του
επιστημονική επιμέλεια: Αικατερίνη Φλεριανού

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Κωνσταντίνος Φωτιάδης

Κύπρος. Η λεηλασία ενός πολιτισμού
Βουλή των Ελλήνων

Επτάνησα. 140 χρόνια από την Ένωση με την Ελλάδα
Εκπαιδευτικό φυλλάδιο

Κρήτη. Πορεία στο χρόνο. 90 χρόνια από την Ένωση
με την Ελλάδα
Εκπαιδευτικό φυλλάδιο

Θράκη. 80 χρόνια από την Ενσωμάτωση
Κατάλογος έκθεσης

Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος
Λεύκωμα στα ελληνικά και αγγλικά με το αρχαίο κείμενο

Το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων
Κατάλογος έκθεσης

Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών. Το Κτήριο της Βουλής των Ελλήνων
Κατερίνα Δεμενεγή-Βιριράκη

‘

~ καιῇ τωῇ
~ δήμω. Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με
~ βουληῇ
’’Εδοξεν τηῇ
τις επιγραφές της
J

J

J

J

Κατάλογος έκθεσης (αγγλικά)
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Διάθεση Εκδόσεων
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
Βασ. Σοφίας 11
106 71, Αθήνα
Τηλ.: 210 3692272, 210 3692430
Φαξ: 210 3692180, 210 3692451
Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop)
http://foundation.parliament.gr
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Αμερικής 13
106 72, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Φαξ: 210 3614163
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Τσιμισκή 11
546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036
Φαξ: 2310 226460
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Σπύρος Μαρίνης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Σόλωνος 76
106 80, Αθήνα
Τηλ.: 210 364 8170, 210 364 8197
Φαξ: 210 3648033
ΕΚΔΟΣΕΙΣ του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Ι. Νικολόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ζαλόγγου 9
106 78, Αθήνα
Τηλ.: 210 3800520
Φαξ: 210 3800529
Διακίνηση Εκδόσεων
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Σπύρος Μαρίνης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Σόλωνος 76
106 80, Αθήνα
Τηλ.: 210 3648170, 210 3648197
Φαξ: 210 3648033
ΕΚΔΟΣΕΙΣ του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Ι. Νικολόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ζαλόγγου 9
106 78, Αθήνα
Τηλ.: 210 3800520
Φαξ: 210 3800529

